
EDITAL Nº 013, de 25 de agosto de 2008. 
 

Dispõe sobre o Primeiro Concurso de Bandeiras 
Escolares “Criando a nossa Bandeira”. 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 42, § 1º, incisos II e IV, da Constituição do Estado, torna pública a 
abertura de inscrições para o Primeiro Concurso de Bandeiras Escolares “Criando a 
nossa Bandeira” pelos alunos da Rede Estadual de Ensino. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Primeiro Concurso de Bandeiras Escolares tem por objetivos: 

I - incentivar e valorizar a criatividade e a expressão artística dos alunos; 

II - registrar os bens imateriais sob um olhar dos protagonistas no processo ensino-
aprendizagem, destacando os valores, a missão e o amor pela Escola. 

 
Art. 2º Poderão participar do Primeiro Concurso de Bandeiras Escolares os alunos 
devidamente matriculados na Rede Estadual de Ensino, divididos nas seguintes 
categorias: 

I - alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

II - alunos do Ensino Médio; 

III - Educação Escolar Indígena. 

Art. 3º Cada participante poderá concorrer com apenas uma criação. 

Art. 4º Não serão cobradas taxas para participar do Primeiro Concurso de Bandeiras 
Escolares. 

CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 5º Para concorrer, o participante deverá inscrever-se na Unidade Escolar onde estiver 
matriculado, no período de 1º a 10 de setembro de 2008. 

Art. 6º Encerrado o período de inscrição, a Unidade Escolar enviará à Diretoria Regional 
de Ensino a qual está vinculada, até o dia 17 de setembro de 2008: 

I - a relação nominal dos participantes; 

II - a ata da constituição da Comissão Julgadora. 

Parágrafo único. A relação nominal dos participantes deverá ser elaborada em duas vias 
e assinada pelo Diretor da Unidade Escolar; uma dessas vias será enviada para a 
Diretoria Regional de Ensino, para arquivo, e a outra permanecerá na Unidade Escolar. 
 

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

 
Art. 7º Os trabalhos serão desenvolvidos na Unidade Escolar. 

§ 1º A fim de assegurar o disposto no caput deste artigo, a Unidade Escolar deverá 
organizar-se para que os inscritos ocupem um espaço e tempo paralelo ao da realização 
das aulas ou desenvolvam as atividades durante as aulas. 



§ 2º Os trabalhos selecionados deverão ser enviados para a Diretoria Regional de Ensino 
até o dia 14 de novembro de 2008. 

CAPÍTULO IV 
DO TRABALHO 

Art. 8º O participante deverá desenvolver em seu trabalho um símbolo que represente a 
Unidade Escolar em que estiver matriculado. 

§ 1º No trabalho de que trata o caput deste artigo deverá constar o nome completo da 
Unidade Escolar. 

§ 2º O trabalho deverá ser produzido em papel A4, de autoria individual ou em grupo de 
até 3 (três) alunos. 

§ 3º Para a produção do trabalho, será livre a escolha de material, desde que sua 
utilização não descaracterize o padrão da bandeira. 

§ 4º O trabalho será colorido com cores chapadas, não se permitindo a utilização de 
degradê. 

§ 5º No trabalho deverá constar até sete cores, sendo obrigatório o uso das cores 
amarelo e azul. 

§ 6º Na parte inversa do desenho deverá constar o Nome, Idade, Série, Unidade Escolar, 
Município e DRE do(s) aluno(s). 

CAPÍTULO V 
DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 9º Para a realização do concurso, será constituída uma Comissão Julgadora nas 
Unidades Escolares. 

§ 1º A Comissão Julgadora de cada Unidade Escolar será composta por: 

I - Diretor da Unidade Escolar, como Presidente; 

II - um Coordenador Pedagógico; 

III - três Professores da Unidade 

Escolar, sendo um deles o que ministra as aulas de Educação Artística; 

IV - um membro da comunidade escolar; 

V - um técnico administrativo da Unidade Escolar. 

Art. 10. A seleção das bandeiras ocorrerá em uma única fase. 

§ 1º A Comissão Julgadora da Unidade Escolar selecionará um trabalho no período de 3 
a 7 de novembro de 2008 e o enviará para a DRE até o dia 14 de novembro de 2008. 

§ 2º A DRE enviará para a Assessoria do Núcleo de Cultura da Secretaria da 

Educação e Cultura os trabalhos selecionados pelas Unidades Escolares, a ela 
vinculadas, até o dia 21 de novembro de 2008. 

§ 3º Na Secretaria da Educação e Cultura, o setor responsável pelo recebimento dos 
trabalhos é a Assessoria do Núcleo de Cultura. 

Art. 11. As bandeiras serão selecionadas recebendo pontuação de zero a dez, 
observando os seguintes critérios: 

I - originalidade e criatividade: quatro pontos; 

II - coerência com tema proposto: quatro pontos; 



III - potencial de visualização: dois pontos. 

CAPÍTULO VI 
DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 12. Se entre os participantes houver o mesmo total de pontos, será utilizado como 
critério de desempate, a maior pontuação no que prevê os incisos I e II do art. 12, 
respectivamente. 

CAPÍTULO VII 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 13. O(s) aluno(s) premiado(s) receberá(ão) um certificado de reconhecimento ao 
mérito pelo relevante trabalho, assinado pelo Governador do Estado e pela Secretária de 
Estado da Educação e Cultura. 

Parágrafo único. A Secretaria da Educação e Cultura se encarregará dos procedimentos 
para tornar oficial a bandeira selecionada da Unidade Escolar. 

Art. 14. As 548 bandeiras selecionadas serão apresentadas para toda comunidade 
tocantinense na capital do Estado, no 5º Salão do Livro do Tocantins, no período de 8 a 
17 de maio de 2009. 

CAPÍTULO VIII  
DA DIVULGAÇÃO 

Art. 15. A Assessoria do Núcleo de Cultura da Secretaria da Educação e Cultura 
disponibilizará no site da SEDUC a relação dos selecionados no Primeiro Concurso de 
Bandeiras Escolares “Criando a nossa Bandeira” e enviará às Diretorias Regionais de 
Ensino, para divulgação nas Unidades Escolares até o dia 5 de dezembro de 2008. 

Art. 16. As Diretorias Regionais de Ensino serão responsáveis pela divulgação do 
resultado e entrega dos certificados aos vencedores do Primeiro Concurso de Bandeiras 
Escolares “Criando a nossa Bandeira” nas Unidades Escolares da Rede Estadual de 
Ensino. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Os participantes cedem à Secretaria da Educação e Cultura os respectivos 
direitos de reprodução e divulgação integral e/ ou parcial dos desenhos, com a citação de 
autoria, assim como eventual divulgação de sua 

voz e imagem. 

Art. 18. A confecção da bandeira será de responsabilidade de cada Unidade Escolar, e 
seguirá a medida de 0,90 X 1,28M. 

Art. 19. Os trabalhos que não forem entregues dentro dos prazos estabelecidos neste 
Edital serão automaticamente desclassificados. 

Art. 20. Será eliminado automaticamente o participante cujo trabalho, comprovadamente: 

I - decorra, total ou parcialmente, de plágio; 

II - tenha sido elaborado por terceiros. 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria do Núcleo de Cultura da 
Secretaria da Educação e Cultura. 


